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NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. konstatuje, že všechny členské státy vypracovaly vnitrostátní strategie 
širokopásmového připojení, ale pouze některé mají k dispozici i plně operační plány 
s nezbytnými stanovenými cíli, které pro své plnění vyžaduje stěžejní iniciativa 
Digitální agenda pro Evropu stanovená ve strategii Evropa 2020;

2. vyzývá členské státy, aby v souladu s pravidly nového rámce pro oblast 
telekomunikací zcela otevřely oblast těchto sítí hospodářské soutěži; vyzývá regulační 
orgány členských států, aby využily své pravomoci s cílem zabránit jak dotacím, které 
narušují trh, tak i vzniku a zneužívání dominantního postavení na trhu a aby v případe 
potřeby dodržovaly pravidla zadávání veřejných zakázek za účelem zajištění 
spravedlivé hospodářské soutěže;

3. zdůrazňuje význam konkurenceschopných trhů při zabezpečování cenově dostupného 
širokopásmového připojení a zdůrazňuje, že je nezbytné, aby členské státy a jejich 
regulační orgány urychleně zavedly a plně prosazovaly revidovaný rámec EU 
pro oblast telekomunikací a doporučení týkající se přístupu k sítím příští generace;

4. zdůrazňuje, že služby širokopásmového připojení mají zásadní význam 
pro konkurenceschopnost hospodářství a jsou předpokladem zapojení všech regionů 
a společenských skupin do života využívajícího digitální prostředí v EU;

5. domnívá se, že investiční rizika spojená se zaváděním nových sítí do provozu lze 
snížit prostřednictvím opatření na povzbuzení poptávky, zejména v oblasti 
elektronického zadávání zakázek, elektronického obchodu, elektronické správy, služeb 
elektronického zdravotnictví, interaktivního elektronického vzdělávání 
a nízkouhlíkových interaktivních energeticky úsporných zařízení;

6. zdůrazňuje význam zadávání veřejných zakázek v předkomerční fázi v oblasti hledání 
řešení založených na výzkumu a vývoji pro tato odvětví jako prostředku 
pro povzbuzení účinného cyklu technického rozvoje a poptávky 
po vysokorychlostních širokopásmových službách;

7. konstatuje, že zjednodušení a zefektivnění postupů poskytování finanční pomoci by 
pomohlo přispět k urychlenému zavádění širokopásmových technologií; vyzývá
Komisi, aby vyjasnila pravidla pro poskytování státní pomoci a zajistila, aby se státní 
pomoc zaměřila na opatření, která podněcují či konsolidují poptávku;

8. žádá přijetí konkrétních opatření, která by zabezpečila, aby MSP mohly v plné míře 
využívat potenciál širokopásmového připojení v oblastech elektronického obchodu 
a elektronického zadávání zakázek; vyzývá Komisi, aby přistoupila k výměně 
osvědčených postupů a zvážila začlenění zvláštního programu pro MSP 
a širokopásmové připojení do své stěžejní iniciativy týkající se digitální agendy;
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9. žádá členské státy, aby podporovaly a rozšiřovaly volně přístupné vysokorychlostní 
připojení k významným veřejným infrastrukturám umístěným v odlehlých oblastech 
(školy, nemocnice a další veřejné instituce) jako prostředek ke zlepšování veřejných 
služeb a k zajištění vysokorychlostního připojení v odlehlých oblastech, čímž by 
snížily investiční náklady na distribuci místních soukromých sítí;

10. zdůrazňuje, že v zájmu co největšího dopadu a společenského přínosu by zavádění 
širokopásmového připojení mělo být spojeno se zvyšováním povědomí o poptávce 
a se vzdělávacími programy;

11. bere na vědomí problémy spojené s dosažením cílů strategie 2020 v oblasti 
širokopásmového připojení, a to vzhledem k finančním zdrojům spotřebitelů, podniků 
i veřejného sektoru; vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily využívání 
infrastruktury třetími stranami, zajistily zákaz diskriminace, prosazovaly dostupné 
technologie a zabránily opatřením, jež vedou k nespravedlivému zatěžování 
spotřebitelů a podniků, zejména pokud jde o všeobecné závazky; domnívá se, 
že partnerství soukromého a veřejného sektoru a veřejné investice včetně těch, které 
jsou realizovány ze strukturálních fondů, by měly být podle potřeby používány 
na zavedení širokopásmového připojení a rozšíření přístupu k vysokorychlostnímu 
internetu;

12. vyzývá členské státy, Komisi a Úřad evropských regulačních orgánů v oblasti 
elektronických komunikací (BEREC), aby v konzultaci s příslušnými veřejnými 
orgány usnadňovaly vytváření partnerství soukromého a veřejného sektoru a využívaly 
další evropské nástroje financování, včetně EFRR, EZFRV a prostředků EBRD; vítá 
plány Komise zahrnout do souboru nástrojů pomoci i úrokově zvýhodněné půjčky 
Evropské investiční banky;

13. trvá na tom, že velká poptávka po připojení, která zároveň podporuje zviditelňování 
hospodářství EU, přispívá k připravenosti sítě EU a reaguje na společenské změny, jež 
nastaly v rámci jednotného trhu, by měla být zaštítěna přiměřenými finančními 
prostředky a pevnou infrastrukturou v oblasti hospodářské soutěže potřebnou 
pro uskutečnění evropského projektu širokopásmového připojení;

14. uznává, že prostředky strukturálních fondů vyčleněné pro oblast investic 
do infrastruktury širokopásmového připojení jsou čerpány jen pomalu a že je nezbytné 
usměrňovat používání těchto finančních nástrojů; žádá o důkladnou analýzu těchto 
nástrojů, která by odhalila a odstranila překážky, jež brání členským státům 
a regionům v jejich využívání;

15. domnívá se, že rozšíření přístupu k širokopásmovému připojení do venkovských 
a odlehlých oblastí, kde je množství tržních pobídek nižší, hraje významnou úlohu 
z hlediska zeměpisné a sociální soudržnosti, zvyšuje atraktivnost těchto oblastí 

a konkurenceschopnost podniků; domnívá se, že podpora z veřejných prostředků by 
se přednostně měla používat na zavádění širokopásmové infrastruktury do těchto 
oblastí;

16. žádá Komisi a úřad BEREC, aby každoročně shromáždily a porovnaly údaje 
o technických parametrech (rychlosti a kvalitě) širokopásmové nabídky a výběru, jež 
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jsou spotřebitelům a podnikům k dispozici v jednotlivých členských státech, jakož 
i údaje o dosaženém pokroku při plnění rámce EU pro oblasti telekomunikací 
a doporučení o přístupu k sítím příští generace;

17. konstatuje, že nové sítě optických kabelů nabízejí spotřebitelům vysoce kvalitní 
přístup za rychlosti, která je vždy vyšší, než umožňují stávající technologie; považuje 
za rozumné upřednostnit rozvíjení širokopásmové infrastruktury založené 
na optických kabelech v oblastech, kde je to z dlouhodobého hlediska 
nejhospodárnější a nejudržitelnější řešení; žádá proto úřad BEREC, aby v zájmu 
transparentnosti týkající se přínosů nové technologie pro vkládání a stahování dat 
zajistil využívání nezavádějící reklamy o běžné rychlosti širokopásmového připojení, 
s níž se spotřebitelé setkávají; žádá regulační orgány členských států, aby přijaly 
opatření proti poskytovatelům, kteří se neřídí doporučeními úřadu BEREC;

18. poukazuje na význam ambiciózního víceletého programu politiky rádiového 
frekvenčního spektra zaměřeného na budoucnost, který má při vytváření 
vysokorychlostního širokopásmového přístupu v celé Evropě, plnění cílů strategie EU 
2020 a zajišťování vedoucí pozice Evropy v oblasti inovací a průmyslového rozvoje 
na nejvyšší úrovni;

19. vyzývá k přístupu, který by byl z technického hlediska neutrální a kombinoval by 
technologie pro pevné, bezdrátové a satelitní připojení a připojení s využitím 
rádiového spektra; vyzývá k účinnému provedení rámce pro telekomunikace v právu 
členských států, včetně jeho ustanovení o neutralitě sítí, s cílem zajistit, aby rozšíření 
širokopásmových sítí nevedl k omezení inovací;

20. vyzývá Komisi, aby koordinovala osvědčené postupy mezi členskými státy v oblasti 
veřejně přístupných bezplatných vysokorychlostních internetových sítí WiFi 
ve veřejné dopravě;

21. zdůrazňuje, že příští generace technologií mobilních telefonů může též hrát 
významnou úlohu při otevírání přístupu k širokopásmovým službám zejména 
v odlehlých zeměpisných oblastech; domnívá se, že při nadcházejícím přidělování 
nového spektra by vlády a telekomunikační orgány mohly propojit uvolnění spektra 
se zpřísněním povinnosti operátorů mobilních telefonů zajistit pokrytí území svým 
signálem;

22. zdůrazňuje nutnost udržitelných investic do výzkumu v rámci EU v zájmu budoucích 
komunikačních technologií, a to jak v oblasti pevných, tak i mobilních sítí; žádá 
Komisi, aby i nadále rozvíjela společné technické iniciativy v těchto oblastech, 
do nichž by byly zapojeny univerzity, výzkumné ústavy, výrobci přístrojů, 
poskytovatelé služeb a obsahu; domnívá se, že tyto platformy představují optimální 
prostředky pro rozvoj a využívání nových technologií a poskytnou EU významnou 
konkurenční výhodu.
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